Európska koalícia za silnejšie Slovensko
Dohoda o spolupráci Progresívneho Slovenska a SPOLU - občianska demokracia
vo voľbách do Európskeho parlamentu

Budúcnosť Slovenska je v silnej a jednotnej Európe. Ako občania EÚ sme slobodnejší, bohatší a naša
krajina je bezpečnejšia, než kedykoľvek predtým v dejinách. Môžeme sebavedomo presadzovať
národné záujmy aj rozhodovať o osude celého kontinentu. EÚ je zárukou našej slobody, demokratickej
štátnosti a zároveň posilňuje suverenitu Slovenskej republiky. Chráni nás pred ambíciami veľmocí
a bezpečnostnými hrozbami. Je vzácnym priestorom, kde môžeme slobodne rozvíjať náš potenciál.
Voľby do Európskeho parlamentu rozhodnú, či si vyberieme silnejšie Slovensko v slobodnej Európe,
alebo chaos a nestabilitu na jej okraji, či dokonca za hranicami západného demokratického sveta.
Je to historická voľba.
SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko sú jediné politické sily, ktoré stoja
jednoznačne na strane Európy a jej hodnôt. Sme pripravení chrániť životný záujem ľudí na Slovensku
byť pevnou súčasťou EÚ. Zastupujeme všetkých, ktorí cítia, že prirodzene a civilizačne patríme
do Európy.
Rozumieme obavám z toho, že v našej krajine vzrastajú sily, ktoré ju tlačia na okraj, nadbiehajú
diktatúram na východe, živia nacionalizmus a extrémizmus. V tejto situácií je jedinou zodpovednou
cestou spájanie síl. Rozhodli sme sa preto vytvoriť vo voľbách do Európskeho parlamentu spoločnú
európsku koalíciu. Sme presvedčení, že v zlomovom momente musia demokratické sily povýšiť
verejný záujem nad stranícky.
Ako Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia sa budeme spoločne uchádzať
o dôveru voličov, ktorí si želajú budúcnosť Slovenska v silnej EÚ. Ponúkneme kandidátov a kandidátky,
ktorí ju budú tvoriť, nie ohrozovať. Chceme byť silným a výrazným hlasom všetkých voličov, ktorým
záleží na tom, aby Slovensko zostalo demokratickou, európskou krajinou.
Ľudia na Slovensku oprávnene očakávajú zmenu súčasného spôsobu vládnutia. Chcú žiť v bezpečnej,
modernej krajine s fungujúcim, spravodlivým štátom. Dohodu o spoločnom postupe vo voľbách
do Európskeho parlamentu preto považujeme za prvý krok. Je to základ ďalšej spolupráce vedúcej
k tomu, aby bola zmena spôsobu vládnutia možná už po voľbách do Národnej rady SR v roku 2020.
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Dohoda o spolupráci je partnerstvom založenom na princípe parity s dlhodobou perspektívou
spolupráce. Predpokladá spoločný a koordinovaný postup ako aj akcieschopnosť pri presadzovaní
dohodnutých cieľov.
Spoločný program koalície bude založený na hodnotách vyjadrených týmto verejným memorandom.
Predmetom oficiálnej komunikácie vo volebnej kampani bude iba obsah súvisiaci so spoločným
programom. Iné témy a názory — ak nie sú v rozpore s programom — môžu kandidáti na poslancov
Európskeho parlamentu prezentovať individuálne.
Kandidátna listina vo voľbách do Európskeho parlamentu bude mať dvoch lídrov – jedného
z Progresívneho Slovenska, jedného zo SPOLU - občianska demokracia, ktorí spoločne povedú
volebnú kampaň. Poradie názvov strán na spoločných volebných dokumentoch a oficiálnych
listinách je nasledovné: Progresívne Slovensko a SPOLU-občianska demokracia. Poradie kandidátov
je nasledovné: 1. PS, 2. SPOLU, 3. SPOLU, 4. PS, 5. SPOLU, 6. PS, 7. SPOLU, 8. PS, 9. SPOLU, 10. PS, 11.
SPOLU, 12. PS, 13. PS, 14. SPOLU.
Strany môžu po vzájomnej dohode nominovať aj spoločných kandidátov. V takomto prípade
sa spoločný kandidát umiestni na dohodnuté miesto na kandidátskej listine. Poradie ostatných
sa primerane posunie tak, aby kandidát SPOLU - občianska demokracia zostal vždy na poslednom
mieste. Ak bude spoločných kandidátov nepárny počet, platí dohoda, že SPOLU — občianska
demokracia má o jedného kandidáta viac.
Detaily spoločného postupu upravia obe strany vykonávacou doložkou.

V Bratislave 6. februára 2019

Ivan Štefunko
predseda hnutia Progresívne Slovensko

Miroslav Beblavý
predseda SPOLU - občianska demokracia
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